
SĄD 

Postanowienie Sądu z dnia 17 lipca 2012 r. — L’Oréal 
przeciwko OHIM — United Global Media Group 

(MyBeauty TV) 

(Sprawa T-240/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Koszty podlegające zwrotowi przed OHIM — 
Koszty reprezentacji przez pracownika — Artykuł 85 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Skarga oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej) 

(2012/C 287/57) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: L’Oréal (Paryż, Francja) (przedstawiciele: A. von 
Mühlendahl i S. Abel, adwokaci) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. 
Bullock, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
United Global Media Group, Inc. (El Segundo, Kalifornia, Stany 
Zjednoczone) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 
lutego 2011 r. (sprawa R 898/2010-1) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu między United Global Media Group, Inc. a 
L’Oréal. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) L’Oréal SA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 204 z 9.7.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 17 lipca 2012 r. — United 
States Polo Association przeciwko OHIM — Polo/Lauren 

(Przedstawienie dwóch graczy polo) 

(Sprawa T-517/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Częściowa odmowa rejest
racji — Wycofanie zgłoszenia — Umorzenie postępowania) 

(2012/C 287/58) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: United States Polo Association (Lexington, 
Kentucky, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci P. 
Goldenbaum, I. Rohr i T. Melchert) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: P. 
Geroulakos, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: The Polo/Lauren Company, LP (Nowy 
Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci 
M. Granado Carpenter i M. Polo Carreño) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 
czerwca 2011 r. (sprawa R 1170/2010-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu pomiędzy United States Polo Asso
ciation a The Polo/Lauren Company, LP. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Strona skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez stronę pozwaną i interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 3.12.2011. 

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2012 r. — Holcim 
(Romania) przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-317/12) 

(2012/C 287/59) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Holcim (Romania) S.A. (Bukareszt, Rumunia) 
(przedstawiciele: adwokat L. Arnauts) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty na rzecz strony 
skarżącej wartości rynkowej rzekomo skradzionych europej
skich uprawnień do emisji, które nie zostaną odzyskane do 
dnia wydania wyroku, po cenie rynkowej, wraz z odsetkami 
w wysokości 8 % rocznie od dnia 16 listopada 2010 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania; oraz 

— stwierdzenie, że wyrok jest wykonalny.
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Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden główny 
zarzut, w ramach którego twierdzi, że: 

— Unia Europejska ponosi odpowiedzialność za niezgodne z 
prawem decyzje Komisji Europejskiej, polegające na: 

a) błędnej wykładni art. 10 ust. 1 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w 
sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu 
rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 
280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 
L 386, s. 1); 

b) naruszeniu art. 20 dyrektywy 2003/87/EWG Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami [uprawnie
niami do] emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 
275, s. 32); 

c) naruszeniu kilku ogólnych zasad prawa (zasad propor
cjonalności i ochrony uzasadnionych oczekiwań, 
obowiązku staranności, prawa do skutecznej ochrony 
sądowej praw własności) poprzez decyzję o nieujaw
nianiu lub braku zezwolenia na ujawnienie lokalizacji 
skradzionych europejskich uprawnień do emisji w 
ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji Unii 
Europejskiej. 

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2012 r. — Królestwo 
Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-319/12) 

(2012/C 287/60) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Rubio 
González) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
(2012) 3025 wersja ostateczna z dnia 8 maja 2012 r. w 
sprawie pomocy państwa SA 22668 (C 8/2008 — ex NN 
4/2008), przyznanej przez Hiszpanię na rzecz spółki Ciudad 
de la Luz SA; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi 5 zarzutów. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący błędnego zastosowania kryte
rium prywatnego inwestora ze względu na to, że Komisja 
przeprowadziła analizę przekraczając zakres przysługującego 
jej swobodnego uznania. 

2) Zarzut drugi dotyczący popełnienia błędu w ocenie pomocy 
państwa ze względu na to, że Komisja nie wzięła pod uwagę 
działań przeprowadzonych w strefie usługowej kompleksu. 

3) Zarzut trzeci dotyczący braku uzasadnienia ze względu na 
to, że Komisja domaga się odzyskania pomocy od produ
centów filmów, podczas gdy w przeprowadzonej przez tą 
instytucję analizie brak jest jakiejkolwiek wzmianki o 
rzekomej pomocy państwa. 

4) Podniesiony tytułem żądania ewentualnego zarzut dotyczący 
popełnienia błędu w analizie zgodności inwestycji z wytycz
nymi w sprawie pomocy regionalnej ze względu na to, że 
Komisja nie przeanalizowała tego, czy pozostała część 
pomocy spełnia kryterium inwestora prywatnego. 

5) Podniesiony tytułem żądania ewentualnego zarzut dotyczący 
braku uzasadnienia oraz błędu w analizie zgodności 
pomocy z przepisami mającymi zastosowanie do pomocy 
w sektorze audiowizualnym ze względu na to, że Komisja 
nie przeanalizowała tego, dlaczego rzekoma pomoc państwa 
nie została przyznana w celu związanym ze wspieraniem 
kultury. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. — Ciudad de la 
Luz, SA i Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 

Valenciana przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-321/12) 

(2012/C 287/61) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Ciudad de la Luz, SA (Alicante, Hiszpania) i 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
SA (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: J. Buendía Sierra, N. 
Ruiz García, J. Belenguer Mula i M. Muñoz de Juan, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie podniesionych w skardze zarzutów nieważności za 
dopuszczalne i uwzględnienie ich; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
(2012) 3025 wersja ostateczna z dnia 8 maja 2012 r. w 
sprawie pomocy państwa SA 22668 (C 8/2008 — ex NN 
4/2008), przyznanej przez Hiszpanię na rzecz spółki Ciudad 
de la Luz S.A., a w szczególności art. 1 ust.1 tej decyzji w 
zakresie, w jakim Komisja uznała w nim, że inwestycja w 
spółkę Ciudad de la Luz (CDL) zawiera w sobie elementy 
niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy państwa i zażą
dała jej odzyskania;
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